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KRONIKA TEATRALNA 
29. IV. - 31. V. 1956 r. 

6. VI. - Roz;poczęły się próby czytame komedii Moliera „Chory z uro
jenia". Reżyseria Alojzego Nowaka, scenografia Andrzej;; 
Cybulskiego. 

17. VI. - Wobec choroby reż. Gustawa Holoubka próby dramatu 
St. Wyspiańskiego „Wesele" zostały odwołane i sz:tuka wy
cofana z repertuaru w sezonie 1955-1956. 

18. VI. - Gusta.w Holoubek u tąpił "n! stanowiska kierownika arty
stycznego Państwowego Teatru Sląskiego w Stalinogrodzie 

26. VI. - Pierwsza .próba na scenie komedii Moliera „Chory z uro
jenia". 

28. VI. - Operetka czechosłowacka z Ostrawy wystąpiła gościnnie na 
scenie PTS z przedstawieniem ,.Paganiniego" Franciszka 
Lehara. 

:2 . VII . - ,.Zbójnik Ondrasz" Miłosza Macheka w wykonaniu Operetki 
z Ostrawy na scenie PTS. 

4. VII . - .Jubileuszowe setne przedstawienie komedii Mariveaux 
„Igraszki trafu i miłości" w reż. Edwarda Żyteckiego. 

17. VII. -- Pierwsza próba czytana komedii Jana Anouilha „Zaprosze
nie do zam.ku". Reżyseria Edwarda żytec-kiego, scenografia 
Wiesława Langego. 

, 
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Państwowy Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego 
w STALINOGRODZIE 

Moliere 

CHORY Z UROJENIA 

PREMIERA 

8. IX. 1 956 r. 



ANDRZE.J SZCZYPIORSKI 

Pi ząc swoje ostatnie dzieło Moli ' e był już poważnie chory. Jak pi.;;ze 
Tadeusz Żeleński-Boy „ ... !:imierć jak gdyby krążyła wkoło jego do
mu, zabrała mu wierną przyjaciółkę, zabrała drugiego z kolei syna. 

wyciągała już ręce i po niego samego ... „ 

Zasiadając do pisania „Chorego z urojenia" Moliere ouł się b:irdzo 
niedobrze, nie opuszczały go troski związane z dworskimi intrygami, nie
chęcią króla i trudnościami materialnymi. Wyczerpany był też swym 
poprzednm d7.iełem, komedią „Urocze białogłowy". w którym wmh-nął 
najświetniejszy błysk swego geniuszu. 

Kiedy napisał pierwsze zdanie .,Chorego z urojen ia" wiedział już, że 
w tym utworze wypowie swoje n,ajcięższe zgryzoty, że stworzy niejako 
~wó.i filozoficzny testament. wyrażnjący umiłowanie życia, pogardę dla 
choroby, lekceważenie śmierci przy _jednoczesnym poszanowaniu jej po
tęgi. W „Chorym z urojenia" prze.tworzy Moliere na komedię - najbaT
dziej tragiczne dramaty człowif~czeństwa: chorobę 1 śmierć. 

Boy niezmiernie trafnie zauważył, że .,Chorego z urojenia" można 
sobie tłumaczyć dwojako. J ako dosłowną ,.monografię h~pochondrii", jako 
satyrę na urojone dolegliwości człowieka zdrowego jak rydz, ale także 

jako komedię prawd z. i we j choroby. p· 'ze Boy: ,.Bo i cóż by się 

zmieniło w sztuce, gdyby Argan był naprawdę chory? Nic. Mógłby być 
naprawdę chory i dociekać. czy lekarz kazał mu chodzić po pokoju 
wzdłuż czy wszerz, ile ziarnek soli trzeba brać do jaj.k«.. . Atmosfera 
domu zostałaby ta sama: ten sam zaduch, ten sam s tek fizycznych ob.rzy
dh.wości, to samo żerowanie obłudy na spodziewanej śmierci... " 

Wydaje s.ię, że Moliere kładł silniejszy nacisk właśnie na te rzec z y
w is te pierwiastki choroby, niżeli na kpiny z hipochondrii. Napisał bo
wiem, tak ozy inaczej, wspaniałą głęboką rozprawę mora1ną -na temat 
stos:unko człowieka do własnego zdrowia, stosunku do życia i śmierci. 

Przed człowiek.iem chorym stoi alternatywa: albo poddać się bezwolnie 
ciCI'j)ieniom, zrezygnować z aktywnego sto unku do życia, forsovmie le
czyć się wszelkimi rozsądnymi i niCTozsądnymi sposobami, wegetować 
na lasce losu - albo też po męsku przeciw~tawić się chorobie całą siłą 

·.voli, cierp ieć z zaciśniętymi zębami, walczyć o życie nie iracą.c społroju 
'- otuchy. Sam Moliere wybrał tę drugą drogę. Schorcrwany i wycr.er
pc;ny do ostatecznych granic nie 9puścił do końca swego pisars1dego 
i akt orskiego poi'terunku, tworzył, pracował. w::ilczył. ::iż śmierć owaUła 
!!.O niemal n::i des.kach scenicznych. 

Satyra na bierność i uległość llL<lzi chorych, zawarta „Chorym 
z urojenia-- jest jeszcze jednym z.wyc1ę twem molierow~<-iego humanizmu 
i umiłowania życia . J est osta tnią zwyci~ką bitwą wielkiego racjonalisty 
przeclwko duchom średniowiecza, dzierżącym władzę nad światem przez 
długi okres hLtoryczny. 

Boy. snując porównania k ilku komedii molierowskich zauważa nie
zmiernie trafnie: 

„„.Argan jest opanowa ny pr zez medycynę jak Or wi :rzez m · cb r
~lwo ~elig jne T::.rtu:fa. Jak Organ boi się piekla. tak An!an boi się 
snuerc1. Strach ten wyjało\vił w nim wszelkie inne uczucia _ J an Har
prgon wyrzeka się życia , ab. gromadzić środki do życia, tak Arga.n wy
rzeka się życia, aby to życie pielęgnować .. :· 

„Char' z urojenia" jest utworem bezlitośnie chłoszczącym .siedemna 
stowieczną medycynę. Czy to jednak znaczy, że wielki pisarz był ie
przcjednanym \·1mgiem lekarzy? Oczywiście nie. Wszelako w jego C'lasach 
medycyna bardzo czę;to żerowała na ciemnocie mas, posługiwała się 
prym·tyw nymi oszustwami, była zawodem w którym znakomicie p otra
fili się urządzić wszy;scy oszuiici, k arierowicze, hochsztaplerzy. Molierc
genialny znawca swej epoki , dalekowzroczny racjona lista_ bez._~ranicz.nie 
miłujący ludzi - nie atakuje by a jmniej medycyn y jako n a u i. Ata
kuj e natomiast niecne p r a k tyk i ówcze;mych leJrnrzy, któr nic nau
ką nie miały wspólnego. 

W XIX wicku mówiono, ż.e .,Molieu:c swymi drwim mi z senesu. i pusz
e-Lania krwi oco.lił życie wi kszej ilości lu<lzi n iż J cTlllcr wyinalazkiem 
szczepienia ospy". 

„Chory z urojenia" była to bowiem komedia napisana w obronie utro
wego roz.oądku. w imi ocalenia godności ludzkiego życi ~ przed z.ak l 

;1edn1o\vieczmych oszustóv.· i znachorów. Była to komedia stanowiąca 
aie:zawodny oręż nowoczesnego racjonalizmu w walce z przeżytkami 
średniowiecza. Do dnia dz.isiejS'l.ego uczy n as ona miłości do czJowiełta 
i zaufania do lud7.i:iego rozumu. 

ANDRZEJ SZC'LYPIORSIU 



J 
.,„ B~~p<t.i.s'. P oquelin u:rod:.ół :i ię w Paryż.u 15 :o.Lycznia 1622 r<A-.,-. 
Ks1ltałcil .-ie; w College de Clermont (późniejsze College Louis Le 
Gr:ind). T am byl uc7.11iem Gassendiego, wybitne.go filozofa. roz -

)ającego w „-.vycl:J dziełach .i rys t-otele,;owski pogląd na świat. Pod wpł,· 
wern swego mistrza Poquelin tudiowal autorów starożytnych, uczył s.ic: 
pra l retoryk i. w owym czasie dokonał niedochowanego przekłac u 
z Lukrecj usza, który był jego pierwszym dziełem litcracki_i:1· W roln: 
1643 porzui::ił studia p rawnicze i pr,:ybrawny nazwisko Mohere wstąpll 
do trupy teatralnej pod na vą „L'lllustre Theatre". Teafr ten poni6: '. 
w Paryżu fo~sko i wyjechał na prowincje w roku 1645. w_ t~1 cz~s1e 
Moliere byt już cty r.:!ktorcm trupy. Po krótJdm lecz niezm1ern1e uc_1ąz
liv. , ,m życiu w drownym Molierc i _jego lru9a zaangażowali się Jako 
z.~~ól d~or~ki k ' ięcia Epernon w Bor·deaux. a w kilka lat potem p rzes/E 

m. służbę u księci :J Conti. 

Jesienia r ok u Hi58 !lolić.re przybvł wrat ze s wym teat.rem do Pa·:;/.< 
i ,:ainsialo:-vd się na ~cenie Peti t-Bour bo;1, a w trzy lata pot m pn~c
ni02l się cio P alnis-Royal. 

Vł okrC"ic 164:~-1G59 Moliere oddawał si~ niemal 7.Upełnie prac. · 
akt. rs kiej. Zy ·ie rowincjonalne nie sprzyjało jego tworcr..ości l iterackie}. 
w owych Jatach napisa ł komedie: „L'Etourdi" oraz „Le depit amoureux". 
Zywą działalność komediopisar ą rozpoc<~yna Moliere po powrocie i:f: 
st.a!e do ParYŻcL Po obj ęciu :;cen y w Palais-Royal zdobywa rychło łasK~ 
króla. a sz.cz~sólnie brata królewskiego. Otoczon · opieką monarchy. z~
b ezpieczony matc-rialnie - poświęca sic; żywej twórczości pisarskiej . 

\V roku 1G59 pi ~ze i wystawia „Pocieszne wykwintnisie", satyrę ! k 

pn:esadne maniery towarzyskie dam środowiska intelektualnego. Do teg 
ilamego tema tu powróci pod koniec życia w arc. dziele „Uczone biało

głowy" napis aJ1yn1 w r. 1672. 

Olbrt.ymie powodzenie u publi=ości zjednała mu 5Ztuka „Szkoła ....
in~ wy,;;tawiona w Palais-Royal w roku 1661. W następnym roku ożenił 
i z aktorką Armandą Bejart, siostrą (lub może córką - badania nie 
~>talily tego dokładnie) swej długoletniej kochanki Ma<leleine Bejart. 

Młoda żona przysporzyła pisarzowi wiele zgryzot i rozczarowań swym 
l~k<>myślnym trybem życia. Osobiste troski małżeńskie wyraził Moliere 

:o1zt:uce „Szkoła żon". Utwór ten spotkał się z ostrą krytyką dworu 
i nlazadciwoleniem Ludwika XIV. W odpowietlz'i ..:rylykom M olifre na
i:isał „Krytyki; szkoły żon" oraz .,Improwizację w \Versalu". Były to 
· wor. · polemic;me i świa<lc:zyły o wielkiej śmiałości osobistej autora. 

rok u 1666 napisał Moliere swe arcydzieło „Mizantrop" a w następ
• 'Dl roku „Swiętoszka". Brutalnie prześladowany za ten ostatni utwór 
popa.dl na pewien czas w niedostdtek. Jednakże po trzech latach po-
11.'TÓCil do sławy wynagrodzony przez publ:czność g')rąc m uwielbieniem.. 
' li 1ym cz::isie napisał komedie „Amfitrion" i „Grzegon Dyndała". Nieco 
później dwa balety komic7..ne ,,Mieszczanin szlachcicem" oraz „Szelmo
riwa Skapena.". 

Y\' roku 1672 stworzył „Uc-.oone białogłowy" a w r. 1673 ostatni ~ój 
·„rtwÓlr „Chorego z urojenia". 17 lutego tegoż roku, podczas przedstawie
a1 a ,.Chorego z urojenia'·' doz:zi ał na scenie w akd Ili udaru i w kilka 
~adl:! óinic.i zmarł n.ie odzyskaw zy przytomnośc i. 

W
pły""\ Moliera na rozwój teatru nowożytne n był olbrzymi. Nale-żal 

on do najś'V.rietniejszych poetów francuski ch, był mistrzem intrygi 
scr;,nicznej i twórcą wielkich komedyj charakterów. Jako poeta wy

::ói:mał się niewyczerpanym bogactwem wyobraźni. głęboką mądrością 

. pcrlo tem. Znakomity stylista, władał z kunsztem ję-zykiem wszelkich 
•fan&vv społecznych i wszelkich namiętności. Postaci jego utworów stały 
.;ję p'!'zysłovviowe. Ich typowość wykracza daleko poza ramy epoki, jest 

w iecznie a.ktualna i żywa. 

W lite:raturzc poLc;kiej w'idoczi1e są wpływy Moliera JUŻ od XVIII w. 
"l'wórczoiić jego oddziałała poważnie na pisarstwo Aleksandra Fredry. 

Obok Szekspira jest Moliere największym twórcą dr3matycmych cz.a
,&w nowożytnych. 



PAŃSTW OWY TEATR ŚLĄ s ·K I IM. ST A N IS ŁAW A WYSPIAŃSKIEGO W STALINOGRODZIE 

KIEROWNIK LITE:RACKI ANDRZEJ SZCZYPIORSKI DYREKTOR WA CŁA W KOZIOŁ 

MOLIERE 

CHORY Z UROJENIA 
KOMEDIA W :lECH AKTACH 

Przekład: Tadf Żeleński-Boy 

OSOBY 

Argan, chory z urojenia PIOTR POŁOŃSKI 

Belina, druga żona Argana JANINA MORSKA 

Pan. Biegunka, lekarz 

Tomasz Biegunka, jego syn 

Pan Czyściel, lekarz Argana 

Pan Wonny, aptekarz 

Aniela, córka Arga.na 

Ludwisia, córeczka A.rgana 

Berald, brat Argana 

Kleant, zalotnik Anieli 

K o s tium:•; 

ANDRZEJ CYBULSKI 

BALINA RACIĘCKA 

* * * 
WŁADYSŁAW PRZEBIŃSKI 

BERNARD KRAWCZTit 

Pan Wiara, rejent 

Antosia, pokojówka 

M uzyka 

HllNBU CZYŻ 

STEF AN LEŃSKI 

FLORIAN DROBNIK 

STANISŁAW CZASZKA 

ZYGMUNT WILCZKOWSKI 

WŁADYSŁAW KOZŁOWSKI 

LILIANA CZARSKA 

Re ż ~ >' cri 1 

ALOJZY NOWAK 

l ru.picjent Stanisław Poloczek, kontrola tekstu Maria Kosielewska, kie
rownik techni zny Jarosław Jaros1e-'wicz, roboty perukarskie Paweł Gra
bowskL kostiumy męskie wykonano pod k.ierl.IJlkiem Michała Wal'Czaka, 
·amskie pod kierunkiem Małgorzaty Kuctelowej . Główna krojczyni 

Irena Nowakowa. Kierowni k OŚ\•iietleniowy Jan K.rę-.i:el. Kierownik s c:eny 
Franciszek Kobylarz. Dekoracje malowano pod kierunkiem Antoniego 
Underowic:za, wykonano pod kierownictwem. Szczepana Romana. Pracami 
modelatorskimi kierował Stanisław Możejko. Pracami tapicerskimi ,Jerzy 
Rajwa. Kierownik pra owni obuwia Bernard Mnlinowski. 



Argt>n (Piotr Polofiski) 



B t'f i „ a (J. Jln r~ ; 111 . _lrqa n ( P. P oi 111 ·kl1 i A11 rusia rL. c -a r sk uJ 

A kt. II. Scena :;bio-rowa 
Argan (P. PoloiiskO , Aniela !H. Kacięc'u) i Antosia (L. C.za-rska) 



Aniela (Hatina Racięcka) 

ANDRZEJ STAWAR 

BOY JAKO TŁUMACZ 
(fragment szkicu literackiego) 

Nie można powiedzieć, iż Boy rozpoczął działalność przekładową 
z gotowym programem. Pierwszy pirzekład pełnet:o zbioru komedyj Mo
liera ukazał się z komentarzem obcym. Póżniejsze jednak wstępy i ko
mentarze pisze sam tłumacz uwydatniając w nich pewne stałe myśli 
przewodnie. Rzeczy te początkowo wydane w trzytomowym zbiorze 
„Mózg i płeć" wykazywały niewątpliwie pewne stałe motywy, nadające 
działalności przekładowej pisarza jednolite piętno systemu zWTacającego 
się przeciwko zasadniczym tendencjom literatury owego czasu. 

Boy zaczął podkreślać, że nie przekłada tych czy innych pisarzy 
odpowiadających jego gustom, ale tworzy „Bibliotekę Boya" wyrażającą 
określoną koncepcję literacko-kulturalną. Literatura i kultura polS'ka 
formowały się w XIX wieku pod znakiem przewagi prądów romantycz
nych - to pociągało za sobą cały szereg konsekw encj i, wnikało głęboko 
w istotę powstawania form kulturalnych. Najwięksi przedstawiciele 
poezji naszej głosili przecież pogardę dla rozumu, nienawiść do metod 
racjonalbtycznych i naukowych, następne recydywy prądów mistyCY7.Jnu 
utrwalały to jako pewnego rodzaju osobliwość nara<lową . 

... Boy dąży do wp:;owadzenia korektur zasadniczych w tak formowaną 
umysłowość kraju. i to w kierunku racjonalistycznym. W oparciu o kla
syczną twórczość francuską, Boy dąży do stworzenia w kulturze polskiej 
pewnej konstrukcji wzorcowej, która by trwała ponad \\'Pływami bieżą
cych mód i kierunków . 

... Boy traktował swoje dzieło przekładowe przede wszystkim jako 
szkołę racjonalizmu i konstrukcyjności myślowej i artys tycznej, a więc 
pierwiastków. których czytelnik w literatur ze wła~n j w takim natęże
niu nie spotka. Jeśli nie wszystko w progarmie „Bib lioteki B oy'a" można 
dziś przyjąć, zaakceptować, to jednak i zamysł dzieła, i wykonanie czynią 
z niej jeden z najwybitniejszych faktów kulturalnych epok.i. 

„.Boy-Żeleński należy do największych polskich stylistów. Literatura 
naEza posiada niewątpliwie twórców, których wpływ językowy był bar
dziej przełomowy, głębszy. Ale nie mamy bodaj drugiego pisarza, który 
by obszary polS7.czyzny literackiej spenetrow ł w zakresie tak rozległym. 
Niektóre prze:k lady jego, niezależnie od zalet wierności , kultury w od
daniu ducha pierwowzoru - są same w sobie arcydziełami inwencji 
językowej : chrQpawy, pełen pierwotnej energii język epoki Reja i Gór
nickiego, użyty w przekładach Rabelais'go i Brantome'a, dowolne. acz 
pełnej swoistej poezji rekonstrukcje językowe w „Pieśni o Rolandzie" 
i w innych tworach doby średniowiec-.rn francuskiego. Przekład Moliera 
wzoruje się na polszczyżnie czasów Stanisławowskich, ścisłej, gładkiej, 
potoczystej w wyrazie, umiarkowanej w zdobnictwie językowym. Roz
m.iaite metody, rozmaite zasoby słownictwa użyte w przekładach Mon
taigne'a, Woltera czy Balzak.a stanowią świadectwo twórc-zego opano
wania języka przez autora „Słówek". 

ANDRZEJ STAWAR 



Z zbioro 
m ntacji 

Z ZAS 

N AJBLIŻS ZA PR EMI ERA 

JEAN ANOU IL H 

Zaproszenie do zamku 


